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PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman, kembali kita bersua dalam media 
Mimbar Jum’at pada edisi kali ini. Dimulai dengan makna “as-
silmi” dalam Surah Al-Baqarah ayat 208 bukan hanya berarti agama 
Islam, melainkan juga kelestarian, pemeliharaan, dan pengelolaan 
lingkungan. Demikian tema lingkungan dalam khutbah Jum’at yang 
disampaikan oleh KH. Imam Addaruqutni. Lebih lanjut khatib 
mengemukakan pendekatan sosiologi kemasjidan, yaitu tinjauan 
praktek kehidupan jamaah ketika akan masuk masjid sampai keluar 
masjid.

Dalam kolom hikmah, Ustadz H. Ahmad Mulyadi, SE.I 
mengemukakan tema manusia yang luhur. Jika ingin disayang tuhan, 
maka sayangilah ciptaan-Nya, dan mulailah berbuat baik kepada 
siapa dan apa saja, kapan dan dimanapun untuk dapat menebar bakti 
dan keluhuruhan, sehingga tercatat sebagai golongan ibadallah as-
shalihin. 

Imam Besar Masjid Istiqlal dalam kolom goresannya masih 
melanjutkan pengajian epistemologi makrifat, dimana beliau 
mengungkapkan bahwa lam adalah tanda menunjuk kepada 
(adanya) Allah SWT. Alam juga sekaligus memberikan kesadaran 
dan pengetahuan tentang Allah SWT. Sesungguhnya para saintis 
tidak bisa serta merta menafikan keberadaan ontologi keilmuan 
makrifat karena secara de facto banyak peristiwa yang diungkap oleh 
pengetahuan makrifat sulit dibantah oleh para saintis.

Selanjutnya kolom kajian zuhur, KH. Abdurrahman Bustami 
MA. Dalam pembahasan Kitab Khuluqul Muslim: Muhammad Al-
Alghazaliy Al-Mishriy mengenai tema kejujuran, dimana hendaklah 
manusia mengakui kesalahan-kesalahan yang diperbuat, jangan 
sampai menutupinya dengan dosa-dosa dan kesalahan yang lebih 
besar. Selamat membaca. (SPR)

Assalaamualaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. 
Bismillaahi wa bihamdihi. Wash-shalaatu was-salaamu ‘alaa 

Rasulilah shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Allaahummakfinaa bi 
halaalika ‘an haraamika wa aghninaa bi fadhlika ‘amman siwaaka.
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KHUTBAH JUM’AT

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 26 Shafar 1444 H / 23 September 2022 M)

Pelestarian, Pemeliharaan, dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Ala Rasulullah SAW 

Oleh : Dr. KH. Imam Addaruqutni, MA

َ َالَْحْمُد  ْى َاَمَرََن ِِبلتذْقَوْى َوََنَاََن َعِن التَِّباعِ الْهََوْى.  الّلٰ ِ اَّلذ
ََلذ  ََلَ ا 

ِ
ُ َأْشهَُد َأْن ََل ا ُن عَََل  الّلٰ ْْحَ , َالرذ َوْحَدُه ََل ََشِيَْك ََلُ

 , ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ َدََن ُمَحمذ ّيِ َتَوى, َوَأْشهَُد َأنذ س َ الَْعْرِش اس ْ
ٍد  ِدََن ُمَحمذ ّيِ ْ َوَِبِرْك عَََل س َ ذهُمذ َصّلِ َوَسّّلِ َالنذِِبُّ الُْمْصَطَفى, َالل

 ْ ِبِه َوَسّّلِ ا بَْعُد, َوعَََل َأَِلِ َوََصْ ا. َامذ ِ فَيَاِعَباَد  تَْسِلْيًما َكِثْْيً , الّلٰ
َي ِِبلتذْقَوى, فََقْد فَاَز َمِن اتذَقى, َوقَاَل  َّيذ

ِ
ُ ُأْوِصْيُُكْ َوا تََعاََل:  الّلٰ

ََل الَْخْْيِ َويَأُْمُروَن ِِبلَْمْعُروِف 
ِ
ٌة يَْدُعوَن ا َولَْتُكْن ِمنُُْكْ ُأمذ

 ُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُُهُ الُْمْفِلُحوَن َويَْْنَْوَن َعِن الْ 

 



26 Shafar 1444 H / 23 September 2022 M 3

Kaum Muslimin jama’ah shalat Jum’ah Masjid Istiqlal 
rahimakumullah.

A. Ayat yang dikupas Surah Al-Baqarah ayat 208

B. Pokok Kupasan dengan Pendekatan Sosiologi Kemasjidan, 
yaitu tinjauan praktek kehidupan jamaah ketika akan 
masuk masjid sampai keluar masjid model pendekatan 
bertingkat menurut Dr. Robert Frager, seorang muallaf 
yang menjadi alim. Dengan pendekatan ini dimaksudkan 
ayat di atas dapat diimplementasikan dalam kehidupan 
praktis sehari-hari termasuk konsep kelestarian lingkungan 
dengan pertama menunjuk di antara makna           dalam 
ayat di atas yang diartikan sebagai bukan hanya berarti 
Agama Islam melainkan juga Kelestarian, Pemeliharaan, 
dan Pengelolaan Lingkungan dalam arti luas sebagaiman 
juga dicontohkan oleh Rasulullah. Ada emat model yang 
ditawarkan untuk terwujudnya lingkungan hidup lestari, 
terpelihara, dan terkelola dengan baik yang secara simbolik 
tercermin dalam empat tahapan.

                       

                
 Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah 

ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu 
ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata 
bagimu”.

ْلِّ   الس ِّ
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1) Lepas sandal/sepatu jelang masuk masjid dengan state 
of conscience:  this mine and that is yours yang secara 
intrinsik menyemai aqshad maqashid al-Syari’ah mulai 
dari tertib sosial, tertib hukum, dan terjaminnya 
kelestarian lingkungan. Karna itu, fenomena praktik 
Islami pertama ini, untuk memudahkan ingatan, 
diistilahkan dengan Islam Syari’ah/Islam Syari’iy.

2) Ketika memasuki serambi masjid, sebelum masuk 
masjid, kebiasaan masyarakat (jamaah) duduk bersama 
bahkan makan-minum bersama seperti satu keluarga. 
Ini duhulu menjadi kebiasaan kaum mutashawwifin. Jika 
Islam Syar’iy menyemangati tertib sosial dan hukum, 
maka yang kedua ini, untuk memudahkan, disebut 
Islam Thariqat yang state of conscience-nya, yours is mine 
and mine is yours dalam koridor syari’ah. Semangat yang 
terbangun:                            ;

3) Tahap ketika memasuki masjid, di mana tak satupun 
memerlupakan ijin atau tidak perlu meminta ijin ke 
siapaun. State of Conscience tahap ketiga ini dalam hati 
setiap pribadi harus ada kesadaran hakiki sehingga, state 
of conscience nya: no mine no yours, yang berarti tidak 
ada milikku-tidak ada milikku. Ini, untuk memudahkan 
disebut saja sebagai: Islam Hakekat. Dengan ini maka 
semua bertanggung jawab atas semua dan kesadaran ini 
mampu melahirkan terkelolanya alam dengan baik.

4) Tahap ketika seseorang melaksanakan shalat dalam 
masjid. Berbeda dengan pertama, kedua, dan ketiga, 
maka state of conscience-nya adalah no you – no me 

 أ خوة او أ خوية
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karena ketika shalat itu setiap diri harus mencapai fana’ 
suatu kesadaran yang hanya mengakui wujud Allah dan 
hanya Allah. Ini, untuk memudahkan, disebut Islam 
Ma’rifat. Jika kesadaran ini dapat dicapai maka insya 
Allah ketika shalatnya bukan hanya sah akan tetapi 
juga khusu’ dan terima Allah subhanahu wata'ala. 
Dengan kesadan Islam Ma’rifah ini jika terkait dengan 
keberadaan kehidupan lingkungan maka pastilah akan 
terwujud lingkungan yang memberi kehidupan yang 
terus membawa barakah baik dari langit, bumi, dan 
di antara keduanya dan ini mendekatkan pemahaman 
maka kita setiap kali harus memuji dengan mengucap: 
Alhamdulillahi Rabb al-‘Alamin (Segala puji bagi Allah 
yang melestarikan alam semesta).  

C. Kesimpulan
Selesai menuanaikan shalat, maka ketika keluar dari 

masjid, setiap diri, setiap pribadi harus kembali ke tahap awal 
lagi yaitu ke tempat di mana sandal atau sepatunya diletakkan. 
Jangankan Ma’rifat, Hakekat pun harus ditempatkan dipahami 
dan diamalkan secara benar, begitu juga Islam Thariqat, maka 
ketika kembali ke sandalnya maka seseorang tadi kembali ke 
kehidupan dengan terus menjaga ketertiban sosial, dia harus 
mengambil sandalnya sendiri, bukan milik orang lain, dan 
inilah yang kemudian teraplikasinya Maqashid Al-Syari’ah 
yang menjamin kelestarian lingkungan dan pengelolaannya. 
Sekali seseorang membuat keteledoran, misalnya, dengan 
mengambil yang bukan miliknya, maka satu kasus teledor ini 
akan mengakibatkan banyak kekacauan.■  
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كا  را ه َبا ن  الّلٰ ْيهى مى افى ْ بىما ُكه َّيا
ِ
ا افاعاِنى وا ن , وا ْْيى ظى ْ ِفى ْالقهْرآ نى ْالعا لاُكه ِلى وا

ْيعه  مى السا وا اهه هه ن , اى تاهه وا ْ تىالا نُْكه مى ِن وا تاقابالا مى , وا ْْيا كى الاَّيت وذكر الْحا
ره  تاْغفى ا وآ س ْ ذا , َآقهْوله قاْوِل ها ْْيه لى ا العا ْ  الّلٰ ْْيا ِلى ظى ا وا  العا ْ ل  رى ائى سا لى , وا ُكه

اهه هه وْ ره فى غْ تا اس ْ , فا اتى نا ؤمى مه الْ وا  ْيا نى ؤمى مه الْ , وا اتى ما لى ْس مه الْ وا  ْيا مى لى ْس مه الْ  ن
ِ
,  ا

ْْي  حى وا الغافهْوره الرا  .هه
 

Khutbah Kedua 

ل  َالَْحْمد   ّٰ ٍد  ِلل َحمَّ ََن م  ّدل يل ّ  عَََل س َ ْ َوُأَسِلل ّ َوَكَفى، َوُأَصِلل
َّلَّ 
ِ
َِل ا
ِ
ابلهل َأْهلل الَْوفَا. َأْشَهد  َأْن َّلَّ ا ل َوَأْْصَ ْصَطَفى، َوعَََل أ ِلل الْم 

ه   اِّلٰ   ًدا َعْبد  َحمَّ َّدََن م  يل ، َوَأْشهَد  َأنَّ س َ َوْحَده  ََّل ََشليَْك َِل 
. ْوِل    َوَرس 

ْ بلَتْقَوى  ْ َونَْفِسل ْيُك  ْوَن، ُأْوصل ْسللم  َا الْم  ، فَيَا َأُّيه ا بَْعد  ل َأمَّ  اِّلٰ
ْوا َأنَّ  ْْيل َواْعلَم  ّ الَْعظل ل َ الَْعِلل ََلةل  اِّلٰ لصَّ ْ ِبل ْْيٍ، َأَمَرُك  ْ بلأَْمٍر َعظل َأَمَرُك 

 َ نَّ اِلَّ ِ
ْْيل فََقاَل: ا ّهل اْلَكرل يل ََلمل عَََل نَبل َوَمََلئلَكتَه  ي َصلهوَن  َوالسَّ

وا تَْسللميًا،  ّلم  يَن أ َمن وا َصلهوا عَلَْيهل َوَسل ل َا اَّلَّ ، ََي َأُّيه ّل عَََل النَّبل
ٍد مََكَ  َحمَّ ََن م  ّدل يل ٍد َوعَََل أ لل س َ َحمَّ ََن م  ّدل يل ّ عَََل س َ ّٰه مَّ َصلل َالل

ْْيَ َوعَََل أ لل س َ  ْبَراهل ِ
ََن ا ّدل يل ْْيَ َوَِبرلْك َصلَّْيَت عَََل س َ ْبَراهل ِ

ََن ا ّدل يل
ٍد مََكَ َِبَرْكَت عَََل  َحمَّ ََن م  ّدل يل ٍد َوعَََل أ لل س َ َحمَّ ََن م  ّدل يل عَََل س َ
ََّك  ن
ِ
ْْيَ ا ْ الَْعالَمل ْْيَ، ِفل ْبَراهل ِ

ََن ا ّدل يل ْْيَ َوعَََل أ لل س َ ْبَراهل ِ
ََن ا ّدل يل س َ

ْسلل  ّٰه مَّ اْغفلْر لللْم  ْيٌد. َالل ْيٌد َمجل نلْْيَ ََحل ْؤمل ْسللَماتل والْم  ْْيَ َوالْم  مل
 ، ْْن ْم َواْْلَْمَواتل نَاتل اْْلَْحيَاءل مل ْؤمل ّٰه َوالْم  اْدفَْع َعنَّا الَْبََلَء  مَّ الل

ي ْوَف  ْنَكَر َوالَْبْغَي َوالس ه َوالَْغََلَء َوالَْوَِبَء َوالَْفْحَشاَء َوالْم 
َحنَ  َدائلَد َوالْمل َفَة َوالشَّ ْخَتلل ْن الْم  ْْنَا َوَما بََطَن، مل ، َما َظهََر مل
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ل  َالَْحْمد   ّٰ ٍد  ِلل َحمَّ ََن م  ّدل يل ّ  عَََل س َ ْ َوُأَسِلل ّ َوَكَفى، َوُأَصِلل
َّلَّ 
ِ
َِل ا
ِ
ابلهل َأْهلل الَْوفَا. َأْشَهد  َأْن َّلَّ ا ل َوَأْْصَ ْصَطَفى، َوعَََل أ ِلل الْم 

ه   اِّلٰ   ًدا َعْبد  َحمَّ َّدََن م  يل ، َوَأْشهَد  َأنَّ س َ َوْحَده  ََّل ََشليَْك َِل 
. ْوِل    َوَرس 

ْ بلَتْقَوى  ْ َونَْفِسل ْيُك  ْوَن، ُأْوصل ْسللم  َا الْم  ، فَيَا َأُّيه ا بَْعد  ل َأمَّ  اِّلٰ
ْوا َأنَّ  ْْيل َواْعلَم  ّ الَْعظل ل َ الَْعِلل ََلةل  اِّلٰ لصَّ ْ ِبل ْْيٍ، َأَمَرُك  ْ بلأَْمٍر َعظل َأَمَرُك 

 َ نَّ اِلَّ ِ
ْْيل فََقاَل: ا ّهل اْلَكرل يل ََلمل عَََل نَبل َوَمََلئلَكتَه  ي َصلهوَن  َوالسَّ

وا تَْسللميًا،  ّلم  يَن أ َمن وا َصلهوا عَلَْيهل َوَسل ل َا اَّلَّ ، ََي َأُّيه ّل عَََل النَّبل
ٍد مََكَ  َحمَّ ََن م  ّدل يل ٍد َوعَََل أ لل س َ َحمَّ ََن م  ّدل يل ّ عَََل س َ ّٰه مَّ َصلل َالل

ْْيَ َوعَََل أ لل س َ  ْبَراهل ِ
ََن ا ّدل يل ْْيَ َوَِبرلْك َصلَّْيَت عَََل س َ ْبَراهل ِ

ََن ا ّدل يل
ٍد مََكَ َِبَرْكَت عَََل  َحمَّ ََن م  ّدل يل ٍد َوعَََل أ لل س َ َحمَّ ََن م  ّدل يل عَََل س َ
ََّك  ن
ِ
ْْيَ ا ْ الَْعالَمل ْْيَ، ِفل ْبَراهل ِ

ََن ا ّدل يل ْْيَ َوعَََل أ لل س َ ْبَراهل ِ
ََن ا ّدل يل س َ

ْسلل  ّٰه مَّ اْغفلْر لللْم  ْيٌد. َالل ْيٌد َمجل نلْْيَ ََحل ْؤمل ْسللَماتل والْم  ْْيَ َوالْم  مل
 ، ْْن ْم َواْْلَْمَواتل نَاتل اْْلَْحيَاءل مل ْؤمل ّٰه َوالْم  اْدفَْع َعنَّا الَْبََلَء  مَّ الل

ي ْوَف  ْنَكَر َوالَْبْغَي َوالس ه َوالَْغََلَء َوالَْوَِبَء َوالَْفْحَشاَء َوالْم 
َحنَ  َدائلَد َوالْمل َفَة َوالشَّ ْخَتلل ْن الْم  ْْنَا َوَما بََطَن، مل ، َما َظهََر مل

 ّ ل ََّك عَََل ك  ن
ِ
ًة، ا ْْيَ عَامَّ ْسللمل انل الْم  ْن ب َْلَ ًة َومل ََن َهَذا َخاصَّ بَََلل

َباَد  ْيٌر عل ٍء قَدل ل ََشْ نَّ  اِّلٰ َ ، ا  يَْتاءل  اِّلٰ
ِ
لَْعْدلل َواَّْل ْحَسانل َوا ر  ِبل يَأْم 

ي الْق ْرََب ويَْْنَىى َعنل الَفحْ  ْ ذل ُك  ظ  ، يَعل ْنَكرل َوالَبْغيل َشاءل َوالْم 
وا  ْوَن. فَاذك ر  ْ تََذكَّر  َ لََعلَُّك  ْكر   اِّلٰ ْ َوََّلل ْْيَ يَْذك ْرُك  ل الَْعظل  .َأْكَب   اِّلٰ
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Mencermati secara seksama terkait berbagai kelebihan 
dan keistimewaan bagi makhluk yang diproyeksikan 

sebagai khalifatullah di muka bumi,  manusia diciptakan oleh 
subhanahu wata'ala dalam bentuknya yang terbaik. 

Bila diuraikan maka makhluk bernyawa di muka bumi 
terdiri tiga bahan dasar dalam penciptaannya yaitu air, tanah, 
dan ruh. Selama unsur tersebut terpenuhi dan ada, maka 
makhluk di muka bumi ini dapat melanjutkan kehidupannya. 
Dengan berbagai daya dan upaya dilakukan untuk bertahan 
dan menjaga kelangsungan hidup, dimana tidak menutup 
kemungkinan berbagai cara dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan jasadiyah (fisik) bahkan terkadang cara yang 
tidak lazim hingga dengan kanibalisme yang bercirikan 
hayawaniyah.

Namun bagi manusia Allah subhanahu wata'ala lengkapi  
dengan  tiga unsur  yaitu unsur badan atau jasad (jasad), 
unsur nyawa (nafs), dan unsur roh (ruh). Bahkan lebih lanjut 
Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumiddin, menguraikan 
ada empat unsur metafisik yang dimiliki oleh seorang 
manusia, yaitu Ruh, Jiwa, Akal, dan Qalbu atau Hati.

Bekal penting pembeda bagi manusia, maka  kelengkapan 
aqliyyah, bathiniyah, ruhaniyah, dan ketajaman metafisik 
semakin memperkuat posisi manusia sebagai khalifatullah 
untuk selalu dapat dekat dan terkoneksi dengan cahaya 

HIKMAH

Manusia Yang Luhur 
Oleh : Alfaqir ilallah H. Ahmad Mulyadi, SE.I
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ketuhanan (ilahiyah) secara vertikal yang membimbing  
dalam menjalankan amanah yang diemban dalam menjaga 
keseimbangan dan kelestarian alam dan kehidupan di muka 
bumi secara horizontal.

Sosok manusia yang eksis pada jalan kemuliaan dengan 
berpegang pada petunjuk dan terapan tata ibadah dan 
hukum yang sampai dan diterimanya, terpancar darinya 
nilai positif dalam mencapai kedudukan bermartabat luhur 
sebagai citra ketuhanan di bumi, yang selalu patuh, tunduk, 
tha’at, menebar kebaikan, kedamaian, dan kasih sayang.  Dan 
pada hakikatnya ia adalah manusia makhluk yang berakal 
budi, berkehendak bebas dan berhati nurani. Yamg secara 
konsisten sebagai ‘ibadullah di jalur kebenaran menyayangi 
dirinya dan sekitarnya. 

Jika ingin disayang tuhan, maka sayangilah ciptaanNya, 
dan mulailah berbuat baik kepada siapa dan apa saja, kapan 
dan dimanapun untuk dapat menebar bakti dan keluhuruhan, 
sehingga tercatat sebagai golongan ibadallah ash-shalihin.

Secara inklusif bersikap menerima diri sendiri dan 
orang lain dan sekitarnya sebagaimana adanya, tidak 
memaksakan dan menyadari akan kelemahan, kekurangan, 
dan keniscayaan diri yang penuh dengan keterbatasan,  
menggambarkan sikap menghormati martabat luhur 
manusia.

Setiap keputusan yang diambil, langkah dan perbuatan 
hendaknya terarah sehingga menyadarkan dan dapat 
mempertanggungjawabkannya. Menggambarkan sosok 
individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung 
jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial.
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Apapun yang diciptakan untuk menyertainya dan 
dibekali baginya seperti  alam yang merupakan  daya dukung 
bagi kehidupan manusia akan dijaga dan dipelihara dengan 
sebaik-baiknya dan diolah untuk tujuan kemuliaan, sehingga 
menjadi sarana bakti dan amal untuk membuktikan tujuan 
hidupnya sebagai abdullah. Kesinambukan dan keselarasan 
akal, fikir, hati, ucap, amal, dan perbuatan manusia sebagai 
hamba Allah subhanahu wata'ala, dengan tuntunan 
menghantarkannya pada puncak pribadi luhur yang menjadi 
dambaan setiap manusia saat hadir di muka bumi ini yang 
menyayangi dan disayangi, serta mulia dan dimuliakan. 
Yang tentunya bukan tanpa usaha, jerih payah, keringat 
dan perjuangan, atau cukup dengan dengan termenung 
dan santai, yang akhirnya terlena, sirna dan binasa, tidak 
memberi andil kebaikan, bahkan lebih suka merusak sistem 
dan tatanan. Jangan jadikan hidup diam atau menonton saja, 
hingga hampa tanpa nilai bak pepesan kosong. Wa Allahu 
A’lam.■ (Mé@rt)

ََّما إلتَّْقَوى َما َوقََر ِفي  ن
ِ
نَّ إلتَّْقَوى لَيَْس ِفي َهَذإ إْلِكَساِء إ ِ

إ
مام أ حمد قَُه إلَْعَمُل َوإلِْفْعُل #إلزهد للإ  إلَْقلِْب َوَصدَّ
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“Sesungguhnya taqwa ukurannya bukanlah pada 
pakaian ini, karena sesungguhnya taqwa itu diukur 

dengan keimanan yang menghujam di hati, 
dibuktikan dengan amalan dan tindakan”

(Al-Imam Hasan Al-Bashri radhiallahu anhu)
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Pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar disebut 
dengan ilmu (‘ilm) dan pengetahuan yang diperoleh melalui 

olah batin disebut makrifat (ma’rifah). Secara kebahasaan, kata 
‘ilm berasal dari akar kata alima-ya’lamu, berarti mengetahui. 
Seakar kata dengan ‘alam, berarti tanda, petunjuk, bendera. 
‘Alamah berarti alamat atau suatu tanda yang melalui dirinya 
dapat diketahui sesuatu yang lain (ma bihi ya’lamu al-syai).

Dalam pembahasan terdahulu tentang alam dijelaskan 
segala sesuatu selain Allah (ma siwa Allah) adalah alam. Alam 
adalah tanda menunjuk kepada (adanya) Allah subhanahu 
wata'ala. Alam juga sekaligus memberikan kesadaran dan 
pengetahuan tentang Allah subhanahu wata'ala. Dari segi 
kebahasaan dapat ditangkap makna ‘ilm dan ‘alam memiliki 
konotasi fisik dan mekanik (hushuli).

Sedangkan, makrifah berasal dari kata ‘arafa-yu’rifu, 
memiliki berbagai makna yang lahir daripadanya, antara lain, 
mengetahui dan mengenal lebih dalam (i’rfah), pengakuan dosa 
(i’tiraf), wukuf di Arafah (‘arrafah al hujjaj), Padang Arafah 
(‘arafat), tempat antara surga dan neraka (a’raf), bersetubuh 
(‘arafah al-ma’ah), saling mengenal satu sama lain (ta’aruf), 
warisan tradisi lama yang positif (‘urf), terkenal, masyhur 
(ma’ruf), ilmu pengetahuan luas (ma’arif), dan pengetahuan 
yang mendalam serta komprehensif (‘irfan/ma’rifah). Dari segi 
kebahasaan dapat dipahami makna makrifat memiliki konotasi 
lebih tinggi dan agung (hudhuri).

GORESAN IMAM BESAR

Epistemologi Makrifat (2)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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Dengan perbedaan tersebut, dengan sendirinya antara ilmu 
dan makrifat memiliki ontologi, epistemologi, dan aksiologi 
yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini bisa dipahami 
melalui perbedaan antara ilmu-ilmu hushuli dan ilmu-ilmu 
hudhuri.

Secara ontologi, ilmu (‘ilm) masih lebih banyak berkutat 
pada wilayah logika manusia. Referensi yang digunakan untuk 
memahami ilmu juga masih bersifat fisik dan visual, meskipun 
dalam tingkatannya yang lebih tinggi, khususnya dalam level 
filsafat makna, sudah ada yang mulai betumpang-tindih dengan 
level awal ontologi makrifat. Ontologi makrifat, sebagaimana 
arti dasarnya, lebih mengacu pada wilayah-wilayah yang dapat 
dikatakan asing bagi para ahli ilmu pengetahuan (saintis).

Meskipun demikian, sesungguhnya para saintis tidak bisa 
serta merta menafikan keberadaan ontologi keilmuan makrifat 
karena secara de facto banyak peristiwa yang diungkap oleh 
pengetahuan makrifat sulit dibantah oleh para saintis. Sebutlah 
contoh tentang efek keberadaan Tuhan yang dulu dinafikan oleh 
para saintis positivisme, tetapi di dalam era posmodernisme 
mulai diberi ruang. Terakhir para saintis dalam era new age 
tidak bisa menyembunyikan adanya Godspot di dalam diri 
manusia. Kini, para ilmuwan modern, sesekuler apa pun 
mereka, tidak dapat lagi terus menerus ‘menyerang’ kaum 
agamawan (baca: agnostik) karena mereka sendiri meragukan 
dirinya sendiri.

Bahkan, di negara-negara maju sekarang sudah mulai 
demam kajian spiritual. Kabbalah (mistisisme Yahudi) yang 
dulu diharamkan oleh para Rabbi karena diangap bid’ah, 
kini laksana cendawan tumbuh di mana-mana. Di New York, 
tepatnya The Manhattan Center, yang terletak di 155 E/84 St, 
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di jantung kota New York berdiri tegak Kabbalah Center. Jauh 
sebelumnya, Karen Berg pernah mendirikan The National 
Research Institute of Kabbalah di Los Angeles, yang sampai 
sekarang ramai dikunjungi artis Hollywood dan ilmuwan 
Yahudi di sana.

Di Eropa dan Amerika Latin juga demikian halnya. 
Lembaga-lembaga meditasi bahkan sudah dibuka di 
sejumlah universitas terkemuka. Buku-buku new age pernah 
mendominasi sejumlah toko buku di Amerika dan Eropa. 
Pusat-pusat sufistik akhir-akhir ini mungkin lebih ramai di 
Barat daripada di Timur. The Beshara School, sebuah lembaga 
spiritual yang bertaraf internasional, sudah mulai go public dan 
merambah hampir di seluruh negara. Begitu pun Ibnu ‘Arabi 
Society, para anggotanya semakin besar, sebagaimana dapat 
dilihat di webnya. Pengikut Kabbani dan Bawa Muhaiyaddeen 
di AS juga semakin ramai dikunjungi pengikut. Di antara 
mereka bukan orang awam, melainkan sangat terdidik dan 
pejabat.■(DN)

لى َمْوالُه اْكِتفاًء  َتْحيا العاِرُف أ ْن يَرفََع حاَجتَُه ا  َّما اس ْ ُرب
لى َخليَقِتهِ  َتْحيي  أ ْن يَْرفََعها ا   .ِبَمش يئَِتِه. فََكْيَف ال يَس ْ
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“Terkadang seorang ‘arif merasa malu meminta sesuatu 
yang ia butuhkan kepada Rabbnya, karena telah merasa 
puas mengikuti kehendak-Nya. Maka mana mungkin ia 

tidak malu untuk meminta sesuatu kepada makhluk-Nya” 
(Ibnu Athaillah Al-Iskandari rahimahumullah)
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KAJIAN ZHUHUR PILIHAN 

Kejujuran 
(Kitab Khuluqul Muslim : 

Muhammad Al-Alghazaliy Al-Mishriy)

Oleh : KH. Abdurrahman Bustami MA

Pendahuluan
Nabi Muhammad adalah manusia yang paling seimbang 

kepribadiaannya dan selalu menepati janji. Sehingga setelah 
wafatpun masih menyisakan kisah keseimbangan ini. Manusia 
suka berdusta terhadap kesalahan yang telah diperbuatnya, 
sehingga memalingkan kesalahannya, lari dari akibat kesalahan 
dengan menutupinya dengan kebodohan, padahal yang demikian 
adalah kebodohan sehingga terjatuh pada dosa yang lebih. Nabi 
Adam mengakui kesalahannya dengan sebuah doa:

Pembahasan
Dosa kepada manusia, hendaklah manusia mengakui 

kesalahan-kesalahan yang diperbuat, jangan sampai 
menutupinya dengan dosa-dosa dan kesalahan yang lebih 
besar. Akibat menutupi kesalahan dengan banyak kedustaan 

...                    

          

 Artinya : “Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri 
kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami 
dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami 
termasuk orang-orang yang merugi” (QS. al-A'raf [7]: 23).
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akan menimbulkan masalah yang tidak akan pernah selesai. 
Beberapa kejadian aktual di negeri ini juga telah memperlihatkan 
hal tersebut secara jelas. Hal ini sama dengan memperlihatkan 
kebodohan diri dan melakukan pelecehan terhadap diri sendiri. 
Yang demikian seperti lari dari keburukan kepada keburukan 
yang lebih besar. Berbuat jujur walaupun berat, namun membawa 
pada keberuntungan dan ketidakjujuran akan membawa kepada 
kehancuran. Diterangkan Nabi dalam sebuah hadis:

Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga meriwatkan 
sebuah hal yang terjadi ketika seseorang berdusta : 

Bila seseorang berdusta maka Malaikat akan menjauh 
1 mil atau sekitar 1,6 KM. Kejujuran dalam perkataan akan 
mengarahkan kepada kebaikan tindakan seseorang, sehingga 
mengantarkan pada amal shalih dan perbaikan dalam segala 

نَّ فيهِّ النَّجإَة، واجتَنبوا  ن رأ يُُت أ نَّ فيهِّ الهلَكَة، فإ  دَق، وا  ِّ ُوا الص  حترَّ
ن رأ يُُت أ نَّ فيهِّ  نَّ فيهِّ الهلَكةَ الكذَب وا   النَّجإَة، فإ 

 Artinya : “Carilah kejujuran, sekalipun kamu melihat padanya 
(perbuatan jujur itu) terdapat kebinasaan. Sesungguhnya 
padanya terdapat kejayaan. Dan jauhilah ucapan dusta, 
sekalipun kamu melihat padanya terdapat kejayaan. 
Sesungguhnya padanya terdapat kebinasaan”.

َذا َكَذَب الَعْبدم 
ِ
َ قَاَل: ا م عَلَْيِه َوَسَّلَّ َر َأنَّ النَِِّبَّ َصَّلَّ اَّللَّ َ َعِن اْبِن ُعم

.  .رواه الرتمذي تََباعََد َعْنهم الَْمََلم ِمياًل ِمْن نَْْتِ
 Artinya : “Dari Ibnu Umar, bahwasannya Nabi hallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda, “Jika seorang hamba berdusta, maka 
malaikat akan menjauh darinya satu mil karena bau busuk” 
(HR. at-Tirmidzi).
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permasalahan, menjadikan kebenaran mendominasi akal dan 
pikirannya. Jika seseorang bersungguh-sungguh berada pada 
kebenaran dan kejujuran maka akan Allah jadikan bersinar 
cahaya dihatinya. Jika seseorang berdusta maka hatinya akan 
menghitam dan mempengaruhi cahaya wajahnya. Maka diantara 
doa yang biasa kita baca adalah:

Yang dihitamkan wajahnya adalah yang biasa berdusta. Ada 
manusia yang bias mengetahui orang-orang yang berdusta. 
Orang-orang yang jujur akan disinari hatinya dan diperkaikai 
keadaannya, sehinngga dapat hidayah dari Allah. Allah 
subhanahu wa ta’ala berfirman dalam Surat Al-Ahzab ayat 70-71:

َك يَْومَ  ي ْ بُِّنْورِّ َّهُمَّ بَي ِّْض َوْْجِّ  تَبْيَضُّ ُوُجْوَه َأْولَِّيائَِّك  َالل
ي ْ بُِّظلَُماتَِّك يَْوَم تَْسَودُّ ُوُجْوَه َأْعَدائِّكَ  ْد َوْْجِّ ِّ  َوََل تَُسو 

 Artinya : “Wahai Tuhanku, putihkan wajahku dengan 
cahaya-Mu pada hari Kauputihkan wajah para wali-Mu. 
Jangan Kauhitamkan wajahku dengan kegelapan pada hari 
Kauhitamkan wajah para musuh-Mu”. 

                 

                  

         
 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, 
niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan 
mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati 
Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat 
kemenangan yang besar”. 
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Jika kita selalu berkata jujur maka Allah akan memperbaiki 
seluruh keadaan kita. Dalam dzikir di shubuh, setelah adzan 
shubuh menjelang shalat shubuh, setelah shalat sunnah secara 
tradisional di masjid-masjid zikir yang ditulis Abu Bakar Syatha 
dalam kitab I'anat at-Thalibin, adalah sebagai berikut:  

Kiyai Hamid Pasuruan berpesan kepada suami istri yang 
hidupnya sangat sulit secara ekonomi, untuk mengamalkan zikir 
seperti diatas. Jika tahun depan tidak ada perbaikan maka Kyai 
Hamid minta dimarahi oleh suami istri ini, karena yakinnya 
kepada keberkahan amalan ini, akibat amalan takwa. Amalan 
tersebut adalah mengucapkan: Subahanallah wa bihamdihi 
subhanallah al-‘azhim, astaghfirullah sebanyak seratus kali, 
melafazhkan Ya Hayyu ya Qayyum 70 kali. Lalu diakhiri dengan 
doa  berdua:

Banyaknya kedustaan adalah sumber kesulitan dan 
permasalahan hidup. Kesuksesan perjalanan bangsa-bangsa  
dalam visi misinya berpulang pada banyaknya anak bangsa 

هك  َْمدك ْبَحاَن هللاك َوِبك نُي س ُ ُ إلَْحقُّ إلُْمبك ُ إلَْمِلك الَّ إَّللَّ
ِ
هَل إ

ِ
 ال إ

َتْغفكُر هللاَ  ْْيك َأس ْ ْبَحاَن هللاك إلَعظك    س ُ
Artinya : “Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Mahamenguasai, 
Mahabenar, dan Mahamenjelaskan. Mahasuci Allah dan 
segala puji bagi-Nya. Mahasuci Allah yang Mahaagung, aku 
memohon ampun padaMu”. 

  ََحُّ َي قَيُّوُم ايح القلوب حتيا َو َأْصِلْح لنا الاعامل يف ادلين وادلنيا يَ 
 Artinya : “Wahai Dzat Yang Maha Hidup, Wahai Dzat Yang 

Maha berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan pihak lain. 
Hidupkanlah hati kami dengan sebenar-benarnya dan sukseskanlah 
seluruh amal perbuatan kami, dalam agama dan dunia”. 
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yang menyajikan kejujuran. Apabila anak-anak bangsa memiliki 
khazanah kejujuran maka akan mengalami kemajuan yang 
spektakuler.

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjadikan kejujuran 
sebagai asas dari setiap kebaikan, sebagaimana sabdanya:

Penutup
Kejujuran merupakan sesuatu yang berat. Namun kejujuran 

juga merupakan syarat untuk mendapatkan keberuntungan dan 
kemenangan sejati dai Allah. Kita harus berdua kepada Allah 
Subhanahu wa Ta’ala, mudah-mudahan kita diberi sinar taufik 
hidayah dari Allah untuk dapat melaksanakan kejujuran ini, 
aamiin.Wallahuálam bisshawab.■

ََل الَْجنَّةا َوَمإ  عَلَْيُكْ 
ِ
ي ا َّ ََيْدا نَّ الْبا

ِ
اِّ َوا ََل الْبا

ِ
ي ا ْدَق ََيْدا نَّ الصاِّ

ِ
ْدقا فَإ لصاِّ ِبا

ا  ْنَد اَللَّ ْدَق َحَّتَّ يُْكتََب عا ى الصاِّ ُجُل يَْصُدُق َويََتَحرَّ ُُكْ  يََزاُل الرَّ َّيَّ
ِ
يقًإ َوا داِّ صا

 
ِ
ي ا َب ََيْدا نَّ اْلَكذا

ِ
َب فَإ ََل النَّإرا َوَمإ  ََل َواْلَكذا

ِ
ي ا نَّ الُْفُجوَر ََيْدا

ِ
الُْفُجورا َوا

اِبً  ا َكذَّ ْنَد اَللَّ َب َحَّتَّ يُْكتََب عا ُب َويََتَحرَّى اْلَكذا ُجُل يَْكذا  يََزاُل الرَّ
 Artinya : “Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena 

kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa 
ke sorga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan 
ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat 
bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan dan 
kejahatan membawa ke neraka.Orang yang selalu berbohong 
dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai 
pembohong” (HR. Muslim).
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Nama Agama SemulaNo.

1
2

Kristen
Kristen

Gody Magdalena
Maria Kurnia Sari

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Pelayanan Ikrar Syahadat / Pembinaan Muallaf / Kajian dan 
Kegiatan Remaja Masjid Istiqlal dengan Narahubung : 
• Ustadz Djamalullail (081314124444) dan 
• Ustadz Subhan (08128829 7714)

1. Mengisi form data via online 
 https://muallafcenter.istiqlal.

or.id/daftar.php
2. Pas foto ukuran 3 x 2 cm : 
 3 (tiga) lembar (warna)
3. Surat Pengantar dari RT 
 bagi WNI
4. Foto copy KTP

5. Foto Copy Kartu Keluarga
6. Materai 10.000 : 2 (dua) lembar
7. Menyerahkan Surat Baptis 

(Asli)
8. Surat Pengantar Kedutaan 
 bagi WNA
9. Foto copy pasport bagi WNA
10. Saksi 2 (dua) orang

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 13 - 19 September 2022 :

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Masjid Istiqlal
Menerima dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah

Bank Mega Syari’ah (BMS) No. rekening 1000212008 
(a/n. UPZ Masjid Istiqlal). 

Narahubung : Bapak H. Budi Firmansyah, MM. 
No HP/WA : 0856 9233 3688
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Majelis Ta’lim 
Kaum Ibu

Pengajian 
Remaja Istiqlal 
(ARMI) 

Marching 
Band Istiqlal

Seni Budaya 
Remaja

Pagar Nusa 
Istiqlal

Tapak Suci 
Istiqlal

Konsultasi 
Agama

Hari

Rabu & 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin 
s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

11.00 - 
12.00

09.00 - 
15.00

09.00 - 
11.00

07.00 - 
11.30

15.30 - 
20.00

10.30 - 
15.00

Materi

Al-Qur’an, 
Aqidah, Akhlak, 
Hadits, Fiqh

Tahsinul Qur’an, 
Kajian Kitab Minhajul 
Abidin, Majelis Taklim 
Pemuda

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadrah, Marawis dan 
Band

Seni Beladiri

Seni Beladiri

Pelayanan 
Permasalahan Agama

Kegiatan

Bagi jama’ah dan kaum Muslimin yang ingin meningkatkan 
wawasan ke-Islaman dapat mengikuti kegiatan kajian dan ta’lim 
yang dibimbing oleh para Ustadz / Guru yang berpengalaman 
sebagaimana jadwal dibawah ini :

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Sabtu

Ahad

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

24 Sept

25 Sept

26 Sept

27 Sept

28 Sept

29 Sept

Narasumber

H. Abu Hurairah 
Abd. Salam, Lc, MA 

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA

Drs. H. Abdul Halim 
Sholeh, MM  

Dr. H. Sholeh Asri, 
MA 

KH. M. Nur Hayyid, 
MM

Drs. H.A. Dzulfatah 
Yasin, M.Ag

Bahasan/ Materi

Riyadusshalihin

Bidayatul Hidayah

Fathul Bari Syarhu 
Shahihil-Bukhari  

Tafsir Jalalain 

Ayyuhal Walad

Nashoihud Diniyah 
wal Washaya 
Al-Imaniyyah

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

Saksikan siaran langsung shalat lima waktu di 
AJWA TV dan Kajian Ba’da Dzuhur / Jum’at  di 

Youtube : Masjid Istiqlal TV.
Kegiatan kajian atau program yang terlewatkan dapat 

pula disaksikan melalui kanal Youtube diatas. 
(Dukung layanan media Masjid Istiqlal silahkan 

subscribe, comment, like and share)
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada 
hari Jum’at tanggal 16 September 2022, adalah untuk :
1. Almarhum Bathum Al-Husein bin Husein bin Umar, usia 

68 tahun. Wafat, di Maroko
2. Almarhum Khasidin bin Partamiarji. Wafat, 27 Agustus 

2022
3. Almarhum Gunawan bin Rusli Rasad, usia 67 tahun. 

Wafat, 10 September 2022 di Jakarta
4. Almarhum H.M. Bakri bin Sabar, usia 61 tahun. Wafat, di 

Jakarta
5. Almarhum Syahlan bin H.M. Bakri Sabara, usia 40 tahun. 

Wafat, di Makasar
6. Almarhum Askari bin H.M. Bakri Sabara, usia 49 tahun. 

Wafat, di Jakarta
7. Almarhum Rumli bin Karjo, usia 71 tahun. Wafat, di 

Pekalongan Jateng 
8. Almarhum H. Ir. Millian Lubis bin M. Thohir Lubis. 

Wafat, 5 September 2022
9. Almarhumah Hj. Hadiah binti Mansur, usia 89 tahun. 

Wafat, 03 Juni 2022 di Maroko

َرات   ي نَ ل َغائِبِ م َواِت الَ ُاَصّلِى َعلى ا   ِبي    فَ ر َض ال ِكَفايَِة لِلَِّه تَ َعالى اَر بََع َتك 
 

SHALAT GHAIB
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10. Almarhumah Hj. Mudji Astuti binti Pramudiarjo Ramtan. 
Wafat, 06 September 2022 

11. Almarhumah Diah Hadijah binti Rd. Mochamad, Isa, usia 
71 tahun. Wafat, 10 September 2022 di Bandung

12. Almarhumah Hj. Siti Aminah binti H. Taradda, usia 63 
tahun. Wafat, di Jakarta

13. Almarhumah Hj. Hadijah binti Mahmud, usia 69 tahun. 
Wafat, 12 September 2022 di Jakarta

14. Almarhumah Hj. Yeti Nurhidayati binti H. Endun, usia 57 
tahun. Wafat, di Tasikmalaya

15. Almarhumah Nuriva Eprilian binti Asep Saripudin. 
Wafat, 16 September 2022 di Jakarta.



Mimbar Jumat No.1180/XXIV/2224

Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal

23 Sept  04 : 27 11 : 49 14 : 58 17 : 52 19 : 00

24 Sept  04 : 27 11 : 48 14 : 57 17 : 51 19 : 00

25 Sept  04 : 26 11 : 48 14 : 57 17 : 51 19 : 00

26 Sept  04 : 26 11 : 48 14 : 56 17 : 51 19 : 00

27 Sept  04 : 25 11 : 47 14 : 55 17 : 51 18 : 59

28 Sept  04 : 25 11 : 47 14 : 54 17 : 51 18 : 59

29 Sept  04 : 24 11 : 47 14 : 53 17 : 51 18 : 59

23 Sept  04:27 11:49 14:58 17:52 19:00
24 Sept  04:27 11:48 14:57 17:51 19:00
25 Sept  04:26 11:48 14:57 17:51 19:00
26 Sept  04:26 11:48 14:56 17:51 19:00
27 Sept  04:25 11:47 14:55 17:51 18:59
28 Sept  04:25 11:47 14:54 17:51 18:59
29 Sept  04:24 11:47 14:53 17:51 18:59

  
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku September 2022

JADWAL WAKTU SHALAT

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

Pelaksana Penerbitan Mimbar Jum’at
Penasehat: Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin 
Umar, MA Penanggung Jawab: Kepala Bidang Penyelenggara 
Peribadatan, KH. Bukhori Sail Attahiri, Lc, MA Pimpinan 
Redaksi: H. Abu Hurairah Abd. Salam, Lc, MA  Wakil  Pim. 
Redaksi: H. Djamalullail, M.Pd.I Sekretaris Redaksi: H. Ahmad 
Mulyadi, SE.I Wakil Sekretaris: Hendra Sofiyansyah, S.Sos 
Dewan Redaksi: H. Saparwadi, SE.I; Drs. H.A. Dzulfatah Yasin, 
M.Ag; Abdul Rasyid Teguhdin Hamid, M.Pd; Budi Utomo, Lc, 
MA; Ibrahim Atho, S.Ag; Minhajul Afkar, SH.I; Nurul Fajriyah  
Bendahara: Endang Suherna, SE  Wakil Bendahara: Subhan, 
S.Pd.I TU dan Sirkulasi: H. Aminuddin; Rullyansyah; Didiet 
Nanditio, SE; Joni Sagara; Suharti; Aril Muhrizadipura; Sumedi.



Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA menyampaikan 
tausiyah pada Acara Tabligh Akbar di Masjid Syuhada, Yogyakarta, Rabu (21/9/2022)

Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA turut mengiringi 
dan mendoakan pada pemakaman (Alm) Prof. Dr. Azyumardi Azra di Taman Makam 
Pahlawan (TMP) Kalibata Jakarta pada Selasa (20/9), duka mendalam dirasakan 

Bangsa Indonesia atas wafatnya Cendekiawan Muslim Indonesia tersebut



JADWAL KAJIAN 
DI MASJID ISTIQLAL

@masjidistiqlalofficial Masjid Istiqlal TV

1.  Tasawuf, Membedah Kitab Ihya Ulumiddin
 Setiap Sabtu (Pukul 05.15 - 07.00)
 Nara Sumber : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

2.  Tematik Tafsir Al-Qur’anul Karim
 Jum’at Pertama (Pukul 10.30 - 11.30)
	 Nara	Sumber	:		Dr.	KH.	Muchlis	M.	Hanafi

3.  Tasawuf, Membedah Kitab Al-Hikam
 Jum’at Kedua (Pukul 10.30 - 11.30)
 Nara Sumber :  Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

4.  Tematik Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
 Jum’at Ketiga (Pukul 10.30 - 11.30)
 Nara Sumber :  Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, MA

5. Fiqih, Membedah Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu
 Jum’at Keempat (Pukul 10.30 - 11.30)
 Nara Sumber :  Dr. H. Syaifuddin Zuhri, MA

6. Dialog Zhuhur (Mengkaji Kitab-kitab Klasik/Turats)
 Senin s.d. Ahad (Usai Shalat Zhuhur)
 Narasumber : Para Asatidz Pilihan

@masjidistiqlal.official www.istiqlal.or.id


